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So zármutkom sme prijali zvesť, že 16. júla 
2010 vo veku 72 rokov skonal doc. Ing. Milan 
Voško, CSc., významný vedecký pracovník a orga-
nizátor, bývalý riaditeľ Ústavu ekológie lesa SAV 
a neskôr námestník riaditeľa pre účelové činnosti 
a služby LVÚ Zvolen.

Docent Voško sa narodil 11. októbra 1938 
v Jablonove pri Levoči v okrese Spišská Nová Ves. 
Elementárne a stredoškolské štúdiá absolvoval 
v Levoči a za vysokoškolskými prišiel do Zvolena. 
Po úspešnom ukončení tunajšej Vysokej školy les-
níckej a drevárskej v roku 1961 nastúpil do Ústavu 
pre hospodársku úpravu lesov, na pobočku v Žiline. 
V roku 1964 sa stal interným vedeckým ašpirantom 
na Lesníckej fakulte vo Zvolene – katedre hospo-
dárskej úpravy lesov. Po 5-ročnom štúdiu obhájil 
kandidátsku dizertačnú prácu na tému Stanovenie 
druhového zloženia drevín metódami operačnej 
analýzy a získal vedeckú hodnosť kandidáta vied. 
Doc. Voško mal dar syntetického chápania vecí 
a považoval za potrebné okrem vlastnej lesníckej 
odbornosti získavať aj iné kompetencie, napríklad 
jazykové, konkrétne zo španielskeho a anglického 
jazyka. Absolvoval aj štvorsemestrové postgraduál-
ne štúdium matematicko-ekonomických metód na 
Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Následne 
nastúpil do Výskumného ústavu lesného hospodár-
stva vo Zvolene a v roku 1983 odišiel do Ústavu 
experimentálnej biológie a ekológie SAV. Tu 
pracoval najskôr ako vedúci pobočky pre výskum 
lesných ekosystémov, v rokoch 1987 – 1990 ako 
riaditeľ ústavu a v rokoch 1990 – 1995 ako vedúci 
oddelenia biomatiky. V roku 1985 bol menovaný 
docentom v odbore ekonomiky a riadenia lesného 
hospodárstva. Do Lesníckeho výskumného ústavu 
sa vrátil v roku 1995 do odboru hospodárskej 
úpravy lesov a monitoringu. V roku 1997 bol 
menovaný námestníkom riaditeľa pre účelové 
činnosti a služby. V LVÚ pracoval do roku 2004, 
kedy odišiel do dôchodku.

Doc. Voško sa vo svojej vedeckovýskumnej 
práci začiatkom kariéry orientoval na problema-
tiku súvisiacu s ekonomikou a riadením lesného 
hospodárska. Z veľkej množiny úloh a tematík, 
ktoré riešil, pripomeňme aspoň stanovenie biolo-
gicky a ekonomicky zdôvodnených prevádzkových 
cieľov; výskum teoretických otázok ekonomiky 
a riadenia lesného hospodárstva; ekonomicko-ma-
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tematické metódy v praxi lesného hospodárstva; 
matematické modelovanie rastového procesu v les-
ných ekosystémoch; optimalizáciu dopravných 
prostriedkov pre osobnú dopravu robotníkov na 
sústredené pracoviská; zvyšovanie účinnosti riade-
nia pestovnej činnosti systémom výroby fázových 
výrobkov; metódy riadenia výrobných procesov 
s využitím výpočtovej techniky a matematických 
metód. Od 80. rokov v súvislosti so zvyšovaním 
negatívneho dopadu znečistenia ovzdušia na lesné 
ekosystémy a na ich produkciu zameriaval svoju 
výskumnú činnosť na otázky, ako je primárna 
produktivita lesa, dynamika a štruktúra lesných 
ekosystémov; vplyv antropického zaťaženia na 
prírodné a hospodárske lesné ekosystémy; využitie 
dendrochronológie pri posudzovaní produkčnej 
aktivity drevín pod antropickým vplyvom; vplyv 
zmenených ekologických podmienok na rastový 
proces smrekových ekosystémov; ekologická 
stabilita, diverzita a produktivita lesných ekosys-
témov; objektivizácia úhrady nákladov vkladaných 
do lesných ekosystémov na odstránenie nákladov 
antropogénnej činnosti; hodnotenie rámcových 
a vykonávacích projektov ozdravných opatrení. 

Publikačná aktivita docenta Voška je rovnako 
výrazná a závažná. Zahŕňa celkom 26 záverečných 
správ a 181 pôvodných a odborných prác. Ako ko-
ordinátor mnohých vedeckovýskumných projektov 
napísal desiatky vedeckých článkov, štúdií a kon-
cepcií predovšetkým z oblasti lesníckej ekonomiky, 
riadenia výrobných procesov v LH a prác z oblasti 
produkcie lesa. K najvýznamnejším publikačným 
výstupom z vedeckovýskumných projektov, ktoré 
koordinoval, patrí Výskum teoretických otázok eko-
nomiky a riadenia lesného hospodárstva (1976), 
Zdokonalenie a modernizácia metód riadenia 
výrobných procesov v lesnom hospodárstve (1979), 
Metódy riadenia výrobných procesov s využitím 
výpočtovej techniky a matematických metód: zdo-
konalenie riadenia pestovnej činnosti v LH (1984), 
Ekologické sústavy obhospodarovania lesov 
v meniacich sa prírodných a ekonomických pod-
mienkach: zhodnotenie podmienok hospodárenia 
v lesných oblastiach Slovenska (1996). Doc. Voško 
vďaka širokému rozptylu svojho poznávania mal 
„nos“ na perspektívne a užitočné informácie, po-
stupy, orientácie. Dokázal ich adaptovať na domáce 
potreby a s inšpiráciami pravidelne vystupoval na 
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domácich aj zahraničných vedeckých podujatiach. 
Množstvo jeho výskumných výsledkov našlo 
uplatnenie vo výrobnej činnosti a v riadiacej praxi 
výrobných organizácií lesného hospodárstva.

Aktivita docenta Voška nadobúdala rozličné 
podoby, smery a intenzitu, ale dominovala na 
poli organizácie a riadenia lesníckeho výskumu. 
S jeho menom je spojený vznik Ústavu ekológie 
lesa SAV, ktorého bol v rokoch 1987 – 1990 ria-
diteľom. Vďaka svojej vedeckej intuícii vystihol 
perspektívne trendy rozvoja lesníckej vedy a veľmi 
promptne vybudoval pracovisko schopné realizovať 
základný ekologický výskum na európskej úrovni. 
Organizačne a kreatívne pôsobil aj v Lesníckom 
výskumnom ústave v pozícii vedúceho odboru 
hospodárskej úpravy lesov a monitoringu a od roku 
1997 ako námestník riaditeľa pre účelové činnosti 
a služby. V tejto funkcii výrazne pomohol prekonať 
obdobie transformácie a zachovať výskum v pod-
mienkach trhovej spoločnosti, kde do popredia 
vystúpilo riešenie výskumných úloh s priamym 
výstupom do lesníckej praxe.

Docent Voško sa angažoval aj pri príprave 
vedeckých pracovníkov. Vyškolil 5 vedeckých 
ašpirantov a viedol desiatku diplomových prác. 
Pôsobil v komisiách pre obhajoby kandidátskych 
a doktorských dizertačných prác. Okrem toho bol 
školiteľom vo dvoch študijných odboroch na LF 
TU a členom komisií pre obhajoby KDP v odbore 
41-06-9 Náuka o lesnom prostredí a 41-03-9 Poľ-
nohospodárska a lesnícka fytopatológia a ochrana 
rastlín. Od roku 1976 pôsobil ako pedagóg na 
LF TU, predtým VŠLD. Od roku 1983 externe 
a samostatne zabezpečoval výučbu predmetu 
automatizované systémy riadenia LH.

Počas svojej vedeckej kariéry zastával doc. 
Voško rozličné funkcie a pozície. Pôsobil vo ve-
deckých radách Centra biologicko-ekologických 
vied SAV (1982 – 1990), Lesníckej fakulty TU 
Zvolen (1985 – 1990), Ústavu ekológie lesa SAV 
Zvolen (1986 – 1990) a vo vedeckej rade Les-
níckeho výskumného ústavu vo Zvolene (1995 
– 2003). Bol členom viacerých komisií, napríklad 
komisie odboru lesného hospodárstva Českoslo-
venskej akademie zemědělské, členom komisie 
pre systémovú analýzu medzivládneho programu 

Človek a biosféra (Man and the biosphere – MAB 
UNESCO), členom komisie pre ekonomiku a ria-
denie LH, členom ústavnej rady LVÚ, Poradného 
zboru Ústavu aplikovanej kybernetiky SAV. Ako 
člen pôsobil v redakčnej rade periodika Ekonomika 
a riadenie LH a Lesníckeho časopisu – Forestry 
Journal.

Vďaka svojmu širokému profesionálnemu 
záujmu a príjemnému vystupovaniu s empatiou 
a záujmom predstavoval autoritu vo svojom odbore 
a zároveň sa tešil zo srdečných ľudských vzťahov 
vo svojom neformálnom okolí. Za vynikajúce 
pracovné výsledky bol ocenený Plaketou VÚLH 
za pracovné výsledky v rokoch 1975, 1978, 1983, 
cenou SAV za realizáciu výsledkov výskumu 1986, 
striebornou medailou VŠLD za zásluhy 1987, 
striebornou (1988) a zlatou (1993) plaketou SAV 
za zásluhy v biologických vedách, cenou ČSAV 
za realizáciu významného výsledku výskumu 
kolektívu v roku 1989, rezortným vyznamenaním 
MP SR pri príležitosti storočnice LVÚ v roku 1998 
a bronzovou medailou NLC Zvolen. 

Mal som tú česť stretávať doc. Voška každý 
deň počas jeho pôsobenia na odbore HÚL. Vážil 
som si jeho ľudský prístup, s akým sa zaujímal 
o to, na čom pracujem a čím žijem. Neformálne sa 
dokázal podeliť nielen o pracovné skúsenosti, ale 
zdieľať aj to, čo prekračovalo rámec jeho povinností 
a formálnej zdvorilosti. Pán docent pôsobil ako 
syntéza profesionality a ľudskosti a určite preto 
patril k tým, ktorí dokázali nenásilne, ale zásadne 
a nadlho ovplyvniť. Vďaka tomu aj jeho život 
presahuje hranice fyzického bytia a siaha potiaľ, 
pokiaľ dosiahnu naša pamäť a spomienky.

Posledná rozlúčka s docentom Voškom, ktorá 
sa konala 21. júla 2010, naplnila zvolenský cintorín 
príbuznými, priateľmi a známymi. Na poslednej 
ceste ho odprevadila lesnícka verejnosť z celého 
Slovenska. Odišla výrazná osobnosť lesníctva 
a dobrý človek. Česť jeho pamiatke!

Za spolupracovníkov z LVÚ a lesnícku 
verejnosť Tomáš BUCHA, námestník riaditeľa 

NLC-LVÚ Zvolen
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